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Hvorfor stemme på Arbeiderpartiet i Søgne
Søgne: et godt sted å bo
Den norske samfunnsmodellen er unik. Den skiller oss fra de fleste andre land. Vi har utviklet
et av verdens beste velferdssamfunn der vi er med i et spleiselag som sikrer alle velferd,
omsorg, helse og utdanning.
Partiprogrammet til Søgne Arbeiderparti viser hvordan vi vil jobbe videre for å sikre og øke
velferden for innbyggerne i Søgne. Vi vil møte dagens utfordringer med økt kunnskap i alle
ledd i kommunens tjenesteyting og oppgaveløsning. Skolene og barnehagene i Søgne skal
ha gode rammebetingelser. Vi vil satse særlig på tidlig innsats i skolen og på lærere med
riktig kompetanse. Vi vil rekruttere og videreutdanne ansatte i kommunen gjennom en
kompetansereform. Dette for å dekke de store behovene som kommer i kommunesektoren i
årene som kommer.
Vi skal jobbe for å bevare og utvide gode velferdstjenester og helsetjenester for innbyggerne.
Det skal ytes individuelt tilpasset og verdig omsorg til dem som trenger det. Folk skal kunne
bo hjemme så lenge de selv ønsker det og få heldøgns pleie når de har behov for det. Vi vil
ha tilstrekkelig mange kompetente ansatte i omsorgssektoren.
Vi skal jobbe for å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og bevare eksisterende arbeidsplasser
i kommunen. Klimaperspektivet skal være en del av all kommunal planlegging. Vi skal ha en
aktiv næringspolitikk som bidrar til å sikre en konkurransedyktig arbeidsmarkedsregion i et
framtidsrettet og miljøvennlig perspektiv. Kommunen skal være fleksibel, effektiv og
serviceinnstilt.
Det er et viktig prinsipp for Arbeiderpartiet at man skal "yte etter evne og få etter behov". Det
er derfor viktig at hver og en av oss bidrar med sin andel i spleiselaget i form av skatter og
avgifter. Søgne AP vil derfor for beholde eiendomsskatten på samme nivå som da den ble
vedtatt innført i 2008.
Søgne AP er for en kommunesammenslåing med omkringliggende kommuner dersom en
slik sammenslåing gir bedre tjenestetilbud til innbyggerne. Dersom det i neste
kommunevalgperiode blir aktuelt med en kommunesammenslåing, vil Søgne AP arbeide for
en sammenslåing fortrinnsvis med Songdalen. Vi vil vektlegge en god demokratisk prosess
som ivaretar befolkningens ønsker i de berørte kommuner.
Søgne AP vil arbeide for å bevare et levedyktig handelssentrum på Tangvall med
knutepunkt for en økt offentlig transport inn mot Tangvall-sentrum fra omkringliggende boområder og opp i mot øvrige kommuner i regionen.

TRYGG OPPVEKST , BARNEHAGE OG SKOLE:
Søgne Arbeiderparti ønsker å gi barn og unge en trygg oppvekst, gode fritidstilbud og et godt
oppvekst miljø. Den offentlige skolen må hele tiden utvikles pedagogisk og teknologisk i takt
med utviklingen i samfunnet.
Kravet om tilpasset undervisning må etterkommes
Søgne Arbeiderparti vil:
 Fortsatt ha full barnehagedekning
 At kommunen overholder tilsynsplikten i barnehagene
 Styrke barnevernet, skolehelsetjenesten og den pedagogisk psykologiske tjenesten
 Doble helsesøster-tilbudet i grunnskolen og sikre helsesøsters tilstedeværelse og
tilgjengelighet på skolene for hver enkelt elev som måtte trenge tilbudet
 Sikre at tjenester til barn og unge med spesielle behov, iverksettes straks
 Sikre at målet om tidlig innsats blir innfridd på alle skoler
 Sikre alle barn et godt fysisk læringsmiljø i gode barnehage- og skolebygg.
 Ha fartsdempere/ trafikksikringstiltak ved barnehager og skoler
 At undervisning, skolemateriell og lokaler ved skolene skal ha best mulig standard
 Øke lærer-tettheten i skolene.
 Legge til rette for videreutdanning av lærere
 Jobbe mot mobbing i skolen og vurdere sanksjoner mot skoler som ikke løser
mobbesaker.
 Gi gratis leksehjelp for de som ønsker det.
 Styrke svømmeopplæringen i grunnskolen.
 Legge til rette for økt fysisk aktivitet i skoledagen og gjeninnføre kulturskoletime
 Fortsatt arbeide for 5 dagers leirskole i løpet av barneskolen.
 Senke foreldrebetalingen og øke kommunale tilskudd til SFO ordningen slik at den
ikke belaster skolenes driftsbudsjetter. Bedre kvaliteten og innholdet i SFO-tiden.
 Opprettholde Smia som alternativ opplæringsarena og videreutvikle dette tilbudet, slik
at også barn i barneskole alder med behov for det får en mulighet for alternativ
læringsarena her, eller andre egnede steder
 Legge til rette for videreutvikling og utvidelse av Søgne VGS med nødvendige bygg
og tilhørende idrettsanlegg (herunder bla svømmehall). Det skal jobbes aktivt for å
hindre nedleggelse av skolen.
 Videreutvikle" Open Mind" Fritidsklubb.
 Støtte flere aktiviteter i samarbeid med skole, frivillighet, idrett og kulturskole.
 At alle nyankomne flyktninger skal få kvalifisere seg gjennom enten grunnutdanning
eller videregående opplæring som en del av introduksjonsordningen
 At samfunnsopplæring og norskopplæringen må bli mer differensiert og tilpasset den
enkelte flyktnings behov.

VELFERD, HELSE OG OMSORG.
Det enkelte menneske skal gis trygghet og nødvendig omsorg med rett til helsetilbud når de
trenger det. Når tjenester gis til brukere, skal forebyggende arbeid og helsefremmende tiltak
være grunnholdningen. Barn og unges psykiske helse skal ha høy prioritet
Søgne Arbeiderparti vil:
 Bidra til at unge sosialhjelpmottakere får arbeidserfaring gjennom å ha kommunale
arbeidspraksisplasser.
 Ha lærlingeplasser innen helse- og omsorgssektoren.
 Gi tilbud om hjemmebesøk av jordmor til foreldre og nyfødte.
 Personer med psykiske lidelser og rusproblemer skal sikres behandling, oppfølging
og ettervern.
 Ha nok boliger for bostedsløse i kommunen.
 Øke satsing på hjemmetjenesten slik at personer kan bo hjemme så lenge de selv
ønsker det.
 Arbeide for at kontaktsenteret holdes åpent hele året.
 Ha dagtilbudet til eldre åpent hele året.
 Flytte basen for hjemmetjenester til ”Søgneheimen”.
 At velferdsteknologi kan understøtte og forsterke brukerens og pårørendes trygghet.
 Gi tilbud om forebyggende hjemmebesøk til alle over 78 år som ønsker det.
 Gjenåpne varmtvannsbassenget ved Søgne omsorgssenter.
 Opprette brukerutvalg på institusjonene.
 Skape en heltidskultur i velferd, helse og omsorg til beste for brukere av tjenester.
 at kompetanse og bemanning i det kommunale barnevernet fortsatt skal styrkes for å
sikre et godt faglig miljø i barnevernet til beste for barna.
 utarbeide handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

BOLIG TIL ALLE
Søgne Arbeiderparti vil ha et godt og variert botilbud for alle. Vi ønsker et offentlig
engasjement og styring med boligbygging og boligutviklingen.
Søgne Arbeiderparti vil:
 At boligutbyggingen skal skje i takt med kommunens boligbyggeprogram
 At kommunen skal sikre nok tilgjengelige tomter til boligbygging og sikre tomter egnet
for husbankfinansiering i alle nye utbyggingsområder.
 Legge til rette for fortetting der dette er hensiktsmessig og under tilstrekkelig hensyn
til eksisterende bebyggelse.
 gi muligheter til spredt boligbygging
 Være positive til tilrettelegging for fast bosetting på øyer i skjærgården , Være positive
til egnende arealer til båtplasser.
 Bevare gamle bomiljø og kulturlandsskap som en del av vår kulturarv.
 øke innsatsen for å bosette flere flyktninger
 fjerne barrierer og sørge for universell utforming og tilgjengelighet slik at alle kan
delta i samfunnet
 gjennomføre effektive planprosesser
 søke samarbeid med de lokale boligbyggelagene og andre utbyggere for å bygge
eierboliger og leieboliger for ulike livsfaser og -situasjoner
 ta i bruk ordninger der det er mulig å gå fra å leie til å eie en bolig

KLIMA OG MILJØ: TENKE GLOBALT - HANDLE LOKALT
Vi vil tenke globalt og handle lokalt. Det krever samfunnsendring og god
samfunnsplanlegging. Klimaperspektivet må være del av all kommunal planlegging.
Klimahensyn må være til stede i kommunens tjenesteutførsel og de ansatte i kommunen må
ha god kunnskap om klima og miljøhensyn. Kommunen skal gjennom sin rolle som innkjøper
stille miljøkrav.
Veksten i persontransporten må tas med økt kollektivtrafikk, sykkel og gange. For å få til
dette trenger vi et bedre rutetilbud med flere avganger til og fra omkringliggende byer og
tettsteder.
Søgne Arbeiderparti vil:
 Føre en restriktiv byggepolitikk innenfor 100m beltet
 Gå i mot bygging på ubebygde holmer og øyer
 Sikre friområder. Spesielt gjelder dette i nærheten av boligområder og ved sjøen
 Fortsette å lage naturstier og tilrettelegge for andre rekreasjonsmuligheter.
 Tilrettelegge for fiske og bading for alle.
 Styrke allemannsretten og sikre fri ferdsel
 Følge " byggeskikk i kystområdene" og på landskapets premisser
 Hindre privatisering av strandsonen og beholde "grønne lunger".
 Gjeninnføre målinger av badevannskvalitet i badesesongen og iverksette tiltak ved
behov.
 Gå mot å dispensere fra reguleringsplaner med mindre det er særskilte grunner til
det.
 Legge til rette for etablering av hurtigladestasjoner for elbil på Tangvall.
 Legge til rette for utbygging av plusshusprosjekt/ boligområder i kommunen.
 Bruke klimaplanene og rullere dem minst hvert fjerde år, og sikre at arbeidet med
rullering og oppfølging av klimaplanene skjer i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte
 Alltid vurdere gunstigste klimaalternativ ved nye kommunale bygg og lage en plan for
miljøforbedringer på eksisterende bygg
 Ha god miljøkompetanse i kommunen
 Fortsatt ha gode avfall- og resirkuleringsordninger og helhetlig planlegge
avfallshåndtering
 Gjøre klimavennlige innkjøp
 Jobbe for gode rabattordninger for ungdom i kollektivtrafikken
 Bygge sykkelveinett som gjør det mulig å ta seg rundt i bygda på sykkel.
 Verne dyrket / dyrkbar jord.
 Sørge for at kommunale tjenestebiler skal være miljøvennlige f eks ved innkjøp av
elbil til hjemmetjenesten.

SAMFERDSEL - ET LEVENDE LOKALSAMFUNN.
Vi vil sikre god fremkommelighet mellom Søgne og de omkringliggende kommuner.
Kollektivtrafikken skal styrkes både internt i kommunen og mot nabokommuner. De myke
trafikantene må sikres ved flere gang- og sykkelstier.
Søgne Arbeiderparti vil:
 Arbeide for, sammen med aktuelle kommuner, at kjøretiden mellom Kristiansand og
Stavanger blir 2 timer ved å kreve motorveistandard på hele strekningen.
 Arbeide for at ny trase mellom Søgne og Kristiansand ferdigstilles så fort som mulig
 Videreføre krav om 4 felt mellom Kristiansand og Tangvall
 Arbeide for støydempende tiltak langs dagens trase mellom Lindelia og Songdalen
 Arbeide for å sikre best mulig kollektivtilbud internt i kommunen, fra de ulike boområdene og inn til Tangvall og fra Tangvall til andre omkringliggende
kommunesentre.
 Arbeide for å sikre de myke trafikantene ved en aktiv utbygging av gang og
sykkelstier. Først der dette gir størst trafikksikkerhetsgevinst. F eks: Gang- og
sykkelsti til SGP og til friområder på Langenes.
 Fortsatt gi økonomisk støtte til rutebåten.
 Arbeide for å få oppgradering av fylkeskommunale veier i kommunen

FRIVILLIGHET , IDRETT, KULTUR OG KIRKE
Kommunen skal drive en samlet og aktiv kulturpolitikk, legge til rette for frivillige lag og
organisasjoner til beste for våre innbyggere. Dette vil gi bygda et allsidig og godt idretts og
kulturtilbud med høy kvalitet som skaper identitet, binder sammen generasjoner og gir felles
verdigrunnlag.
Søgne Arbeiderparti vil :
 Stimulere til at pensjonister og andre ressurspersoner deltar i det frivillige arbeidet i
barnehage, skole og fritidsaktiviteter for barn og unge – f eks etablere en lesevenn
ordning.
 Sørge for at Søgne Bibliotek blir en aktuell og sentral kulturformidler i bygda
 Sikre at natur og idrettsanlegg er tilgjengelige for alle
 Vurdere gratis utlån av egnede lokaler til frivillige lag og foreninger
 Opprettholde gratis treningstider for alle innbyggere i kommunale idrettshaller og
gymnastikksaler
 Øke støtten til den kulturelle spaserstokken
 Støtte den kulturelle skolesekken
 Øke budsjettet til Søgne Kulturskole
 Legge til rette for økt samarbeid mellom kulturskolen og Skolemusikkorps
 Stimulere til at frivillige organisasjoner kan ha aktiviteter i SFO
 Øke antall stipender til unge talent innen kultur og idrett
 Vurdere en nærmiljøpark for ungdom sentralt i bygda
 Være positive til videreutvikling av et funksjonelt menighetshus for Den norske Kirke.
 Utrede muligheten for å anlegge en skogsurnelund på egnet sted i bygda
 Arbeide for å etablere bedre parkeringsforhold ved hovedkirka.
 Sørge for at Kultursenteret Søgne Gamle Prestegård kan formidle varierte konserter,
scenekunst , utstillinger og andre kulturopplevelser
 Vedlikeholde Konge-monogrammene i Olavssundet og Søgne bygdemuseum.

NÆRINGSUTVIKLING
Arbeid til alle er en grunnstein i arbeiderpartiets politikk og filosofi. Vårt mål er å legge til rette
for en best mulig arbeidsplassdekning i Søgne. Kommunen skal ha en god dialog med ulike
næringer for å sikre god kunnskap om næringslivets behov. Kommunen skal bidra med en
serviceinnstilt administrasjon og legge til rette for en effektiv og forutsigbar saksbehandling.
Kommunen skal ha en arealplanlegging som i størst mulig grad tar hensyn til samfunnets
nye miljøkrav, de ulike næringsinteresser som finnes i kommunen i dag og legge til rette for
nyetablering av nye bedrifter.
Søgne Arbeiderparti vil :
 Legge til rette for etablering av nye bedrifter og næringsarealer i kommunen
 At etablerte næringer skal gis muligheter til å vokse der de er.
 Se positivt på utvidelse av de etablerte næringsområdene eks Lonelier og Høllen
Vest
 Sikre fiske- og landbruksnæringene i kommunen.
 Videreutvikle Tangvall som handelssentrum og arbeide for en ny helhetlig
sentrumsplan hvor områder for videre satsing og utvidelser utredes.
 Støtte trivselstiltak og andre tiltak som bidrar til mer aktivitet og på Tangvall. Styrke
Tangvall som handelssentrum.
 Satse særskilt på utvikling av Søgne som et turistmål med en voksende turistnæring,
bla ved å utarbeide en ny plan for Høllen / Åros som et særlig satsningsområde for
turisme.
 Ha regelmessige samarbeidsmøter med næringslivsinteresser.

KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER
Arbeiderpartiet vil gjøre kommunene til en læringsarena hvor de ansatte kan ha muligheter
for å utvikle seg. De ansatte må gis medinnflytelse og mulighet til å være med på å utforme
og forbedre kommunens tjenester til befolkningen.
Arbeiderpartiet vil ikke ha anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og
arbeidsvilkår. Vi vil stille som vilkår at kommunale innkjøp av tjenester og
anbudskonkurranser ivaretar miljøhensyn, motvirker sosial dumping og tilrettelegger for
lærlinger og integrering av flytninger.
Søgne Arbeiderparti vil :
 At det lages kompetanseplaner som dekker alle virksomheter i kommunen
 Si nei til konkurranseutsetting og kommersialisering av kommunale tjenester
 At det stilles krav til norsk som arbeidsspråk, og at de som trenger det tilbys
norskopplæring
 At alle ansatte i kommunen uten fullført videregående skal få et tilbud om å fullføre et
videregående løp
 At IT og velferdsteknologi er en del av både profesjonsutdanningene og etter- og
videreutdanningstilbudet
 At det skreddersys egne karriereveier for lærere
 At en satser systematisk på videre utdanning for ansatte slik at de kan ta
spesialisering og mastergrad i kommunene
 At kommunen skal ha gode rutiner for praktisk håndtering av varsling og varslere i
tråd med dagens lovverk, slik at den som varsler om alvorlig feil kan være trygg på at
dette ikke fører til noen negative reaksjoner mot den enkelt eller kolleger.





At det skal legges til rette for at ansatte får reell mulighet til å forbedre de kommunale
tjenestene, slik at de som er nærmest brukerne og har kompetanse innenfor sine felt
også er de som i størst grad påvirker videreutviklingen av tjenestene.
At kommunen skal utarbeide en etisk plattform, som også omhandler håndtering av
mistanke om korrupsjon i kommunen.
At det tas inn minst to lærlinger per 1000 innbyggere
At det aktivt stilles praksisplasser til disposisjon for utdanninger som er relevante for
kommunen

